
 
 

 

Wat leuk! U heeft interesse in één van onze Surinaamse kookworkshops.     

Een culinaire reis naar Suriname met echte authentieke en pure smaken zoals de 

Surinamers die kennen. Beleef deze reis door samen te koken en te eten in tropische 

sferen. Kortom, een sfeervolle culinaire reis om nooit te vergeten! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Uw culinaire reis naar Suriname begint hier! 

Bij binnenkomst ontvangt u eerst een drankje en een hapje. Daarna even bijkletsen 

en nemen we samen jullie reisarrangement door. 

Tijdens de workshop worden de deelnemers opgedeeld in meerdere groepjes om de 

gerechten voor te bereiden. Daarna is het tijd om samen gezellig te genieten.  
 

Een drankje tijdens het koken? 

Zeker weten! Tijdens onze kookworkshop zijn passie voor koken en gezelligheid een 

perfecte combinatie met een heerlijk drankje tijdens het koken. 
 

• Workshop Surinaams -gerechten uit 4 verschillende Suinaamse 

keukens 

Tijdens deze reis maken jullie samen diverse gerechten uit de verschillende 

Surinaamse keukens.  
 

Diverse gerechten uit de Hindoestaanse-, de Creoolse-, de Javaanse- en de 

Chinees-Surinaamse keuken; 

Javaanse bami met geroosterde gember kip - verse kruiden, Pinda- & Saoto soep – 

gemarineerde kipsaté- Tjauwfan (Chinese nasi) met garnalen, kip & ei – Groenten- 

Roti met masala aardappel, kouseband & (kip)- en natuurlijk een heerlijk exotisch 

dessert. 
 

3,5 uur  vanaf  8 personen  

Prijs Particulier 67,- pp. incl. 21% btw 

Prijs Zakelijk  56,- pp. excl. 21% btw  
 

• Workshop Javaanse keuken  

Tijdens deze culinaire reis gaan jullie samen een heerlijke 4 gangen diner 

voorbereiden uit de Javaanse keuken. 
 

Diverse gerechten uit de Javaanse keuken; 

Javaanse Bami of Nasi met geroosterde of gestoofde kip- Saoto soep met verse 

ingredienten- Gele rijst, gestoofd rundvlees in kokosmelk en knapperige groenten- 

lekkere snack- en natuurlijk een heerlijk Javaans dessert! 
 

3,5 uur  vanaf  8 personen  

Prijs Particulier 62 pp. incl. 21% btw 

Prijs Zakelijk  52 pp. excl. 21% btw  



 
 

 

 
 

• Workshop Surinaams Chinese keuken 

Tijdens deze culinaire reis gaan jullie samen een heerlijke 4 gangen diner 

voorbereiden uit de Chinees-Surinaams keuken 
 

Diverse gerechten uit de Chinees-Surinaamse keuken; 

Tjauwmin met geroosterde Chinese kip of moksie metie- Wontonsoep met verse 

groenten- Tjap-choi in oestersaus - Geroosterd Pekingeend, gebakken rijst- en 

natuurlijk een heerlijk Javaans dessert! 
 

3,5 uur  vanaf  8 personen  

Prijs Particulier 62 pp. incl. 21% btw 

Prijs Zakelijk  52 pp. excl. 21% btw  
 

 

• Workshop Creoolse keuken  

Tijdens deze culinaire reis gaan jullie samen met de chef een heerlijke 4 gangen 

diner voorbereiden uit de Creoolse keuken 

Diverse gerechten uit de Javaanse keuken; 

Javaanse Bami of Nasi met geroosterde of gestoofde kip- Saoto soep met verse 

ingredienten- Gele rijst, gestoofd rundvlees in kokosmelk en knapperige groenten- 

Pasteitjes- en natuurlijk een heerlijk Javaans dessert! 
 

3,5 uur  vanaf  8 personen  

Prijs Particulier 62 pp. incl. 21% btw 

Prijs Zakelijk  52 pp. excl. 21% btw  
 

 

• Workshop Hindoestaanse keuken 

Tijdens deze culinaire reis gaan jullie samen een heerlijke 4 gangen diner 

voorbereiden uit de Hindoestaanse keuken 
 

Diverse gerechten uit de Hindoestaanse keuken; 

Masala (kerrie) kip, aardappelen, kouseband, roti – chutney – groente & vis curry- 

gekruide Linzensoep – Ghoegrie - en natuurlijk een heerlijk Hindoestaans dessert! 
 

3,5 uur  vanaf  8 personen  

Prijs Particulier 62 pp. incl. 21% btw 

Prijs Zakelijk  52 pp. excl. 21% btw  

 


